ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ДОБИЈАЈУ
НОВО ДВОРИШТЕ-СРЕЂИВАЊЕМ
ЋЕ СЕ ПОБОЉШАТИ УСЛОВИ ЗА
ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ
Радови на уређењу дворишта техничких школа „12.фебруар“ и „15.мај“
Неимар и Високе техничке школе, почели су данас. Радови на уређењу
дворишта део су пројекта „Улагање у здравље и просперитет младих у
бугарско-српском региону, који заједнички реализују општина Црвени крст у
Нишу, као носилац пројекта и бугарска општина Перник, као партнер. Радове
је обишао, у пратњи руководства општине Црвени крст и колектива ових
школа и градоначелник Дарко Булатовић са својим сарадницима. Површина
која ће се уређивати износи 4 492,24 метра квадратна, а циљ је да се
побољша практична настава у овим школама. Градоначелник је овом
приликом рекао да ће се, сређивањем овог простора, добити на квалитету
практичне наставе и да ће и ученици и њихови наставници имати прелеп
простор за рад, који је годинама стајао руиниран.

ОТВОРЕН 10. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
„НАУК НИЈЕ БАУК“
На Електронском факултету у Нишу данас је почео дводневни, 10.по реду,
фестивал науке „Наук није баук“, који организује нишка гимназија Светозар
Марковић. Фестивал је свечано прогласио отвореним градоначелник Дарко
Булатовић који је овом приликом честитао јубилеј промоције науке и знања.
Он је нагласио да „Наук није баук“ постаје бренд града Ниша и да, раме уз
раме, стоји са престижним градским манифестацијама. Булатовић је истакао
да је Ниш ових дана престоница науке и знања креативних младих људи. Он
је поручио да Град Ниш више него икада улаже у младе, у њихово

образовање и напредак. „Град почиње прву фазу изградње научнотехнолошког парка и за њу издваја 50 милиона динара. Након прве фазеСтудентског креативног центра, простора у коме сви ученици, студенти и
уопште сви талентовани људи који желе да се баве науком, могу да
размењују искуства и идеје, очекују нас још две фазе изградње. Након тога,
искрено верујем да ће Ниш имати све потребне услове за развој науке“,
рекао је Булатовић.
Иначе, за деценију постојања фестивал науке „Наук није баук“ постао је
највећи у својој области, промоцији младих талената и науке, и то не само у
јужној Србији, већ у земљи и региону. Фестивал је посетило више од 140 000
посетилаца, а на њему је учествовало око 8 000 учесника. Фестивал „Наук
није баук“ пружа својим посетиоцима могућност да у свет науке завире на
потпуно другачији начин, открива им интересантан начин учења и омогућава
учествовање у интерактивним поставкама, као и дружење са многим
признатим и познатим научницима.

У НИШУ ПРЕДСТАВЉЕН ЗАКОН О
КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА
Јавна расправа о нацрту Закона о климатским променама који представља
одговор на промене климе и последице тих промена, одржана је данас у сали
Скупштине града Ниша. Министар заштите животне средине Горан Триван,
који је представио закон, рекао је да ће један од приоритетних задатака
наше државе бити, између осталог, пошумљавање терена. Триван је истакао
да је у питању, по његовом мишљењу, један од најважнијих закона које ће
донети актуелни сазив републичког парламента јер се односи на све секторе
у друштву. Триван је нагласио да се овај закон не доноси да би се
задовољила форма јер наша земља спада у регионе који ће бити
најпогођенији климатским променама будући да ће средишња годишња
температура овде најбрже да расте. Према мишљењу министра неопходно је
радити на подизању свести, али и предузимати акције на глобалном и

националном плану које могу да ублаже последице климатских промена.
Иначе, на јавној расправи се могло чути да је промена намене земљишта,
лоше управљање отпадним водама, кршење шума и др.утицало на то да дође
до повећања концентрације угљен диоксида за 40 одсто, повећања средње
годишње температуре за један степен у последњих 100 година. Такође,
наглашено је да је улога локалних самоуправа у климатским променама
итекако значајна па је из тог разлога важно да се чује шта овом закону
недостаје из угла оних који раде у локалу, како би он био најбољи могући.
Јавној расправи присуствовали су представници града, градских општина,
ЈКП, научних и образовних институција, стручних инспекција и служби и
организација цивилног сектора.

